
jornal da cidade • edição 2220 • 15 de Setembro de 2020.

Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 09 de setembro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
	 Referente	à	Compra	Direta	032/2020,	ratifico,	nos	termos	do	art.	26,	da	Lei	nº	8.666/93	e	
alterações,	o	presente	ato,	em	consonância	com	o	art.	24,	inciso	II,	da	Lei	Federal	8.666/93,	para	Contra-
tação de empresa no ramo pertinente para Blocos Personalizados no Município de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 09 de setembro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 96/2019
	 O	Município	de	Primeiro	de	Maio	e	Josefina	de	Oliveira	Ferreira,	celebram	o	presente	aditamento	
ao Contrato original, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, 
com	sede	à	Rua	Onze,	674,	nesta	cidade	de	Primeiro	de	Maio,	Estado	do	Paraná,	inscrito	no	CNPJ	sob	o	nº	
76.245.059/0001-01,	neste	ato	representado	por	sua	Prefeita,	Sra.	BRUNA	DE	OLIVEIRA	CASANOVA,	brasi-
leira,	solteira,	portadora	do	RG	nº	8.103.168-1/PR,	e	do	CPF	nº	053.332.629-00,	residente	e	domiciliado	nesta	
cidade	de	Primeiro	de	Maio,	PR,	na	Rua	Cinco,	nº	873,	Centro.
	 CONTRATADA:	 JOSEFINA	 DE	 OLIVEIRA	 FERREIRA,	 pessoa	 física,	 portadora	 do	 RG	 nº	
1.647.364-2	e	do	CPF	nº.		971.299.929-72,	domiciliado	à	Rua	Azaleia,	139,	Jardim	São	José,	na	cidade	de	
Primeiro de Maio, Estado do Paraná.
	 Utilizando-se	do	permissivo	contido	na	Cláusula	Sétima	do	Contrato	de	Locação	nº	96/2019,	onde	
o	objeto	do	presente	contrato	é	a	locação	de	imóvel	situado	a	Rua	Vinte,	nº	360,	no	Centro	deste	município	
para	instalação	da	Secretaria	do	Meio	Ambiente	e	Recursos	Hídricos,	conforme	especificações	que	integram	
ao	Processo	de	Dispensa	de	Licitação	nº	36/2019,	celebrado	entre	as	partes	em	19	de	setembro	de	2019	pelo	
presente	instrumento	vêm	aditar	o	contrato	original	pelo	prazo	de	12	(seis)	meses,	permanecendo	o	valor	mensal	
de	R$	1.000,00	(um	mil	reais),		passando	a	vigorar	até	a	data	de	18/09/2021.
 Primeiro de Maio - PR, 14 de setembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA  - Prefeita 
JOSEFINA DE OLIVEIRA FERREIRA  - Contratado

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020

	 A	Prefeita	do	Município	de	Primeiro	de	Maio,	Estado	do	Paraná,	atendendo	ao	dispositivo	da	
legislação	vigente,	em	especial	a	Lei	Federal	8.666/1993	e	suas	modificações,	adjudica	e	homologa	a	licitação	
modalidade	Tomada	de	Preços	Presencial	nº	14/2020,	declarando	oficialmente	vencedora	a	empresa	abaixo:

FORNECEDOR: AMOREIRA TERRAPLANAGEM LTDA EPP - CNPJ: 26.984.758/0001-03

Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Execução	 de	 obras	 de	 pavi-
mentação e recape asfáltico

Serv 1 R$	1.025.995,84 R$	1.025.995,84

	 VALOR	TOTAL	HOMOLOGADO	E	ADJUDICADO:	1.025.995,84	(um	milhão	e	vinte	e	cinco	mil,	
novecentos	e	noventa	e	cinco	reais	e	oitenta	e	quatro	centavos).
 Primeiro de Maio, 10 de setembro de 2020

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

PORTARIA Nº 4750, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
	 Designa	a	servidora	Sra.	Geisislaine	Aparecida	Rossi	Reis,	para	acompanhar	e	fiscalizar	a	execu-
ção destas Atas de Registro de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo	em	vista	o	disposto	no	art.	67	da	Lei	nº	8.666,	de	21	de	junho	de	1993	e	no	Acórdão	nº	1.094/2013	do	
Tribunal de Contas da União.
	 RESOLVE:	
	 Art.	1°	Fica	designada	a	servidora	Sra.	Geisislaine	Aparecida	Rossi	Reis,	matrícula	n°.	401522,	
portadora	da	cédula	de	identidade	RG	n°.	8.617.618-1,	CPF	n°.	040.274.849-24,	ocupante	do	cargo	efetivo	de	
Nutricionista,	para	acompanhar	e	fiscalizar	a	execução	das	Atas	de	Registro	de	Preços	abaixo	relacionadas,	
referente	ao	Pregão	n°	21/2020,	cujo	o	objeto	consiste	na	aquisição	de	gêneros	alimentícios.
	 I	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	29/2020,	firmado	com	ALEXANDRE	SEXTAK	BATISTELA	JU-
NIOR	–	COM.	DE	ALIMENTOS	E	MAT.	DE	LIMPEZA	–	EIRELI,	inscrito	no	CNPJ	nº.16.579.174/0001-90.
	 II	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	30/2020,	firmado	com	ALIMENTARE	–	ATACADO	DE	PRODU-
TOS	ALIMENTÍCIOS	EIRELI	–	ME,	inscrito	no	CNPJ	nº.23.123.545/0001-90.
	 III	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	31/2020,	firmado	com	ALYSON	SIDNEI	TEODORO	ANTUNES	
–	COMERCIO	DE	ALIMENTOS	E	MATERIAIS	DE	LIMPEZA	–	EIRELI,	inscrito	no	CNPJ	nº.37.516.954/0001-61.
	 IV	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	32/2020,	firmado	com	D&F	COMÉRCIO	DE	MATERIAIS,	
inscrito	no	CNPJ	nº.28.275.797/0001-59.
	 V	–	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	33/2020,	firmado	com	ISMAEL	FERREIRA	–	PANIFICADORA	
ME,	inscrito	no	CNPJ	nº.04.270.234/0001-00.
	 VI	 -	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	34/2020,	firmado	com	J	H	GONÇALVES	COMERCIO	DE	
ALIMENTOS	LTDA	–	EPP,	inscrito	no	CNPJ	nº.27.351.505/0001-57.
	 VII	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	35/2020,	firmado	com	J	M	COMERCIO	DE	GÁS	LTDA,	inscrito	
no	CNPJ	n°.20.295.823/0001-45.
	 VIII	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	36/2020,	firmado	com	MAIS	ITENS	MAGAZINE,	inscrito	no	
CNPJ	nº.36.390.855/0001-13.
	 IX	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	37/2020,	firmado	com	MAQUEA	&	MAQUEA	LTDA	–	ME,	
inscrito	no	CNPJ	nº.01.046.618/0001-55.
	 X	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	38/2020,	firmado	com	NEW	COMPANY	LICITAÇÕES	EIRELI,	
inscrito	no	CNPJ	nº.32.387.337/0001-90.
	 XI	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	39/2020,	firmado	com	NORTE	NUTRI	PRODUTOS	MEDICOS	
E	NUTRIÇÃO	EIRELI,	inscrito	no	CNPJ	nº.29.515.361/0001-52.
	 XII	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	40/2020,	firmado	com	OLIVEIRA	&	SOUZA	–	LIVRARIA	E	
PAPELARIA	LTDA,	inscrito	no	CNPJ	nº.85.475.523/0001-47.
	 XIII	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	41/2020,	firmado	com	PLANALTO	CLEAN	MATERIAIS	DE	
LIMPEZA	LTDA,	inscrito	no	CNPJ	nº.24.413.415/0001-55.
	 XIV	-	Ata	de	Registro	de	Preços	n°.	42/2020,	firmado	com	ZAC	ALIMENTOS	LTDA,	inscrito	no	
CNPJ	nº.10.979.082/0001-11.
	 Art.	2º	-	Determinar	que	a	fiscal	ora	designada	deverá:
	 I	-	Zelar	pelo	fiel	cumprimento	das	Atas	de	Registro	de	Preços,	anotando	em	registro	próprio	todas	
as	ocorrências	à	sua	execução,	determinando	o	que	for	necessário	à	regularização	das	faltas	ou	dos	defeitos	
observados,	e,	submeter	aos	seus	superiores,	em	tempo	hábil,	as	decisões	e	as	providências	que	ultrapassarem	
a	sua	competência,	nos	termos	da	lei;
	 II	 -	Avaliar,	continuamente,	a	qualidade	dos	serviços	prestados	e/ou	materiais	 fornecidos	pela	
CONTRATADA,	em	periodicidade	adequada	ao	objeto	das	Atas	de	Registro	de	Preços,	e	durante	o	seu	período	
de	validade,	eventualmente,	propor	a	autoridade	superior	a	aplicação	das	penalidades	legalmente	estabelecidas;
	 III	-	Atestar,	formalmente,	nos	autos	dos	processos,	as	notas	fiscais	relativas	aos	serviços	presta-
dos	e/ou	aos	materiais	fornecidos,	antes	do	encaminhamento	ao	Financeiro	para	pagamento.
	 Art.	3º	-	Dê-se	ciência	ao	servidor	designado	e	publique-se.
	 Art.	4º	-	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.
	 Art.	5º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.
	 Registre-se,	Publique-se,	Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 14 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 4751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
	 Designa	o	servidor	Sr.	João	Gustavo	Martelozo,	para	acompanhar	e	fiscalizar	a	execução	deste	
Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e 
tendo	em	vista	o	disposto	no	art.	67	da	Lei	nº	8.666,	de	21	de	junho	de	1993	e	no	Acórdão	nº	1.094/2013	do	
Tribunal de Contas da União.
	 RESOLVE:	
	 Art.	1°	Fica	designado	o	servidor	abaixo	relacionado	para	acompanhar	e	fiscalizar	a	execução	do	
Contrato	nº.	67/2020,	referente	a	Tomada	de	Preços	n°.	14/2020,	firmado	com	AMOREIRA	TERRAPLANAGEM	
LTDA,	CNPJ	n°	26.984.799/0001-03,	cujo	objeto	consiste	na	execução	de	pavimentação	e	recape	asfáltico	em	
diversas	ruas	do	município.
	 I	–	Fiscal	do	Contrato:	João	Gustavo	Martelozo,	matrícula	n°.401495,	portador	da	cédula	de	iden-
tidade	RG	n°.	8.812.908-3,	CPF	n°.044.128.979-74,	ocupante	do	cargo	efetivo	de	Auxiliar	de	Serviços	Adminis-
trativos.
	 Art.	2º	-	Determinar	que	o	fiscal	ora	designado	deverá:
	 I	-	zelar	pelo	fiel	cumprimento	do	Contrato,	anotando	em	registro	próprio	todas	as	ocorrências	
à	sua	execução,	determinando	o	que	for	necessário	à	regularização	das	faltas	ou	dos	defeitos	observados,	e,	
submeter	aos	seus	superiores,	em	tempo	hábil,	as	decisões	e	as	providências	que	ultrapassarem	a	sua	compe-
tência,	nos	termos	da	lei;
	 II	 -	Avaliar,	continuamente,	a	qualidade	dos	serviços	prestados	e/ou	materiais	 fornecidos	pela	
CONTRATADA,	em	periodicidade	adequada	ao	objeto	do	Contrato,	e	durante	o	seu	período	de	validade,	even-
tualmente,	propor	a	autoridade	superior	a	aplicação	das	penalidades	legalmente	estabelecidas;
	 III	-	Atestar,	formalmente,	nos	autos	dos	processos,	as	notas	fiscais	relativas	aos	serviços	presta-
dos	e/ou	aos	materiais	fornecidos,	antes	do	encaminhamento	ao	Financeiro	para	pagamento.
	 Art.	3º	-	Dê-se	ciência	ao	servidor	designado	e	publique-se.	
	 Art.	4º	-	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.
	 Art.	5º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.
	 Registre-se,	Publique-se,	Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 15 de setembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

Megaoperação combate crime
organizado na divisa do Paraná e São Paulo

 A Megaoperação Di-
visas	 Integradas,	 desenca-
deada pelas Secretarias da 
Segurança Pública do Para-
ná e do estado de São Paulo, 
foi	 iniciada	 na	 manhã	 desta	
terça-feira	 (15)	 com	 ações	
de	 fiscalização,	 abordagens,	
pontos	 de	 bloqueios	 e	 cum-
primento de mandados judi-
ciais.	 O	 objetivo	 é	 combater	
organizações criminosas, o 
tráfico	de	drogas,	armas,	con-
trabando	e	descaminho,	além	
de furtos e roubos de cargas, 
além	de	outras	atividades	ile-
gais	 na	 região	 da	 divisa	 dos	
dois estados.
 Com a participação 
de	 aproximadamente	 7,8	mil	
policiais de forças de segu-
rança estaduais e nacionais, 
a ação conta com 20 pontos 
de	bloqueio	na	área	da	divisa.	
Com	 o	 auxílio	 de	 aeronaves	
e	 de	 cães	 de	 faro,	 a	 fiscali-
zação inclui terminais rodo-
viários,	 veículos	 terrestres	 e	
aquáticos	e	empresas	de	ma-
teriais controlados.
	 Além	 dos	 policiais	 e	
agentes de segurança públi-
ca, são empregadas 2,1 mil 
viaturas	 dos	 dois	 estados,	
21	 aeronaves,	 seis	 drones,	
18	 cães	 e	 11	 embarcações.	
As	viaturas	atuam	nas	ações	
preventivas	e	ostensivas	nos	
pontos	de	bloqueio	e	no	cum-
primento de mandados judi-
ciais.
 O secretário da Se-
gurança Pública do Paraná, 
Romulo	 Marinho	 Soares,	
ressaltou	 que	 essa	 atuação	
conjunta	 vai	 garantir	 maior	
precisão no combate ao cri-
me organizado. “Montamos 
um cinturão, um grande re-
forço na área de fronteira en-
tre Paraná e São Paulo para 
impedir a atuação do crime 
organizado e combater com 
maior	afinco	o	tráfico	de	dro-

gas, contrabando e descami-
nho.	E	isso	só	é	possível	por	
meio de muita parceria e inte-
gração”, completou.
 Dos 20 pontos de 
bloqueio,	 dez	 ficam	 a	 cargo	
da Polícia Militar de São Pau-
lo, sete da Polícia Militar do 
Paraná	e	outros	três	da	Polí-
cia	Rodoviária	Federal.
	 As	 atividades	 no	 es-
tado de São Paulo são rea-
lizadas a partir do eixo das 
rodovias	 Raposo	 Tavares	
(SP-270)	 Régis	 Bittencourt	
(BR-116)	 e	 Transbrasiliana	
(SP-153),	e	avançam	para	as	
demais regiões a partir dos li-
mites territoriais entre os dois 
estados. Já no Paraná, acon-
tecem	 também	 a	 partir	 da	
BR-116,	em	Campina	Grande	
do	Sul,	e	seguem	até	a	cida-
de de Diamante do Norte, na 
PR-323.
	 “Integração	é	a	pala-
vra	de	ordem	hoje	no	combate	
à criminalidade, em especial 
às organizações criminosas. 
O	 trabalho	conjunto	entre	as	
forças	 policiais	 e	 demais	 ór-
gãos	estaduais	e	federais	é	a	
chave	para	que	essas	ações	
de	segurança	sejam	cada	vez	
mais	 eficientes,	 eficazes	 e	
efetivas	na	proteção	das	pes-
soas”,	afirmou	o	coordenador	
do Centro de Operações In-
tegradas	(COI)	da	Secretaria	
da Segurança Pública de São 
Paulo, o general de brigada 
Carlos Saú.
 Integram a megaope-
ração representantes das po-
lícias	Militar,	Civil	e	do	Corpo	
de Bombeiros do Paraná e de 
São	 Paulo,	 Polícia	 Federal,	
Polícia	 Rodoviária	 Federal,	
Exército	 Brasileiro,	 Agên-
cia	 Brasileira	 de	 Inteligência	
(Abin)	 e	 Agência	 Nacional	
de Transportes Terrestres 
(ANTT).	 Serão	 cumpridos	
mandados judiciais nos esta-

dos	e	20	pontos	de	bloqueio	
na	região	da	divisa.	

PARANÁ
 No Estado atuam o 
Departamento	de	Inteligência	
do	Paraná	(Diep),	o	Corpo	de	
Bombeiros e a Polícia Militar, 
por	meio	do	Batalhão	de	Po-
lícia	 Rodoviária	 (BPRv),	 Ba-
talhão	 de	 Polícia	 Ambiental	
(BPAmb),	Batalhão	de	Opera-
ções	Aéreas	 (BPMoa),	 Bata-
lhão	de	Operações	Especiais	
(Bope),	 Batalhão	 de	 Frontei-
ra	 (BPFron),	 o	 2º	 Comando	
Regional da Polícia Militar, 
responsável	 pelo	 Norte	 Pio-
neiro	e	Norte	do	Estado,	o	3º	
Comando Regional da Polícia 
Militar,	 responsável	 pela	 re-
gião	Noroeste,	e	o	6º	Coman-
do Regional da Polícia Militar, 
correspondente à Região Me-
tropolitana de Curitiba. 
 Por parte da Polícia 
Civil,	responsável	pela	Polícia	
Judiciária, participam repre-
sentantes das delegacias de 
toda	 a	 região	 da	 divisa	 com	
São	Paulo.	Também	integram	
a	operação	a	13ª	Subdivisão	
Policial de Ponta Grossa, a 
12ª	Subdivisão	Policial	de	Ja-
carezinho	e	a	11ª	Subdivisão	
Policial	de	Cornélio	Procópio,	
além	 do	 Tático	 Integrado	 de	
Grupos de Repressões Es-
peciais	(Grupo	Tigre),	Centro	
de Operações Policiais Espe-
ciais	 (COPE),	 Divisão	 Esta-
dual	de	Narcóticos	 (Denarc),	
Grupamento de Operações 
Aéreas	(GOA)	e	o	Núcleo	de	
Operações	com	Cães	(NOC).	
Todas as ações contarão com 
o	 apoio	 da	 Polícia	 Científica	
do Paraná.

SÃO PAULO
 Em São Paulo, par-
ticipam	das	atividades	os	 re-
presentantes	 dos	 batalhões	
territoriais sediados nas regi-
ões	 envolvidas,	 assim	 como	
os comandos de Policiamen-

to	 de	Choque	 (CPChq),	Am-
biental	 (CPAmb)	 e	 da	Rodo-
viária	 (CPRv),	 Grupamento	
de	Radiopatrulha	Aérea	(GR-
PAe)	 e	 o	 Corpo	 de	 Bombei-
ros.
	 Também	 estão	 en-
volvidos	 a	 Superintendência	
da	 Polícia	 Técnico-Científica	
(SPTC)	 e	 os	 departamentos	
estaduais	 de	 Investigações	
Criminais	(Deic)	e	de	Preven-
ção e Repressão ao Narcotrá-
fico	(Denarc);	os	departamen-
tos de Polícia de Proteção à 
Cidadania	 (DPPC),	 de	 Ope-
rações	 Policiais	 Estratégicas	
(Dope)	 e	 de	 inteligência	 da	
Polícia	Civil	(Dipol),	além	dos	
departamentos de Polícia Ju-
diciária da Macro São Paulo 
(Demacro)	 e	 das	 regiões	 de	
Bauru, Vale do Ribeira, Soro-
caba e Presidente Prudente.
 Por parte da Polícia 
Federal	 foram	 disponibiliza-
dos	pessoal	e	equipamentos	
do Grupo de Bombas e Ex-
plosivos	 para	 a	 fiscalização	
de	armamentos,	explosivos	e	
materiais controlados, como 
nitrato de amônia. Toda a par-
te	 de	 fiscalização	 será	 feita	
também	 por	 representantes	
da	 Polícia	 Civil	 do	 Paraná	 e	
outras	equipes.	

INTELIGÊNCIA
 A megaoperação 
é	 acompanhada	 pelo	 Cen-
tro Integrado de Comando e 
Controle	 Regional	 (CICCR),	
que	conta	com	estrutura	ade-
quada	com	câmeras	e	apoio	
de representantes das insti-
tuições	 e	 dos	 órgãos	 de	 in-
teligência.	A	sala	de	controle	
pertence ao Centro Integrado 
de	Inteligência	de	Segurança	
Pública	da	Região	Sul	(CIIS-
P-Sul).
 Os dados da opera-
ção	 serão	divulgados	no	de-
correr do dia.

Fonte: aen.pr.gov.br


